
4  ESTIMAÇÃO DE VALORES DE INTENSIDADE

LUMINOSA UTILIZANDO SISTEMAS

INTELIGENTES

Uma das grandes vantagens da utilização de sistemas de inferência fuzzy e

de redes neurais artificiais é a capacidade que os mesmos têm de mapear sistemas

complexos não-lineares. Neste trabalho utilizaram-se sistemas de inferência fuzzy

visando obter valores de intensidade luminosa de lanternas de posição traseira e de

lanternas de freio, sendo que o ANFIS (Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System) foi

o método usado para realizar a sintonia do sistema de inferência fuzzy.

Paralelamente, os resultados produzidos pelos sistemas de inferência fuzzy

foram também comparados àqueles fornecidos quando também da aplicação da

técnica de redes neurais artificiais.

4.1  Aspectos de Construção das Amostras

Para utilização dos sistemas de inferência fuzzy é necessário realizar a

sintonia de seus parâmetros associados às funções de pertinência, enquanto que o

primeiro passo para utilização das redes neurais artificiais é a realização de seu

treinamento. Em ambos os casos o que se faz é apresentar ao sistema inteligente, o
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comportamento do ambiente externo (processo ou sistema) o qual se pretende

mapear. Em função da resposta obtida, ajusta-se o sistema inteligente até que o

mesmo consiga generalizar soluções para tal ambiente, dentro de níveis satisfatórios

para a aplicação.

No atual trabalho os sistemas luminosos das lanternas de posição traseira e

lanternas de freio foram apresentados aos sistemas inteligentes por meio de

amostras confeccionadas com variação dos seguintes parâmetros principais:

�  Número de colunas de LEDs ( NC ): 3; 4 e 5.

�  Distância entre colunas de LEDs ( DC ): 30,0 mm; 42,5 mm e 55,0 mm.

�  Número de linhas de LEDs ( NL ): 2; 3 e 4.

�  Distância entre linhas de LEDs ( DL ): 25,0 mm; 35,0 mm e 45,0 mm.

�  Intensidade luminosa do LED ( IV ): 4000 mcd; 5000 mcd e 6000 mcd.

Com tal variação de parâmetros criou-se um conjunto de diferentes

configurações no qual é possível obter amostras que geram intensidades luminosas

em torno dos valores mínimos exigidos pelo CONTRAN para as lanternas de

posição traseira e lanternas de freio. Portanto, todo o mapeamento realizado serve

para estimar valores de intensidade luminosa tanto para lanternas de posição

traseira quanto para lanternas de freio. Desta forma, para facilitar a nomenclatura, o

conjunto das amostras será chamado simplesmente de amostras de lanternas

traseiras.

As combinações dos 5 parâmetros, com 3 variações em cada parâmetro,

geraram um total de 243 configurações distintas, 10% das amostras foram

separadas para a validação dos sistemas inteligentes. A combinação dos

parâmetros referentes a cada amostra (configuração) de lanterna traseira pode ser
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vista no Apêndice III. Para cada configuração foi realizada a medição de intensidade

luminosa nas 19 posições.

Os LEDs SMD utilizados na construção das amostras possuem ângulo de

abertura de 120o, sendo que estes são os indicados para aplicação em iluminação

externa de veículos automotivos (THOMASNET, 2005).

É importante lembrar que no projeto das amostras, os valores mínimos e

máximos de cada parâmetro devem ser escolhidos de tal forma que representem o

domínio para variação de parâmetros dos futuros projetos. Em outras palavras, o

limite da generalização do sistema inteligente é o limite que lhe foi apresentado

pelos padrões de treinamento.

Assim sendo, os valores de variação dos parâmetros escolhidos para a

construção das amostras de lanternas traseiras, utilizados nesse trabalho,

representam a variação que se tem visto em veículos nacionais populares. Para

tanto, realizaram-se visitas nas concessionárias de quatro veículos populares

nacionais, em que foram efetuadas as medições das dimensões das lanternas

traseiras. As medições realizadas referem-se apenas a região da lanterna de

posição traseira e de freio, já que a lanterna traseira completa é composta também

da lanterna indicadora de direção (seta) e da lanterna de marcha ré. Em todos os

casos as lanternas medidas são de veículos ano/modelo 2007.

A TABELA 4.1 mostra as dimensões de cada lanterna traseira medida para

planejamento das amostras.

TABELA 4.1 - Dimensões de cada lanterna traseira.

Marca Modelo
Altura da
Lanterna

(cm)

Largura da
Lanterna

(cm)

Chevrolet Celta 9,0 14,0



              Capítulo 4. Estimação de Valores de Intensidade Luminosa Utilizando Sistemas Inteligentes64

Fiat Uno 8,5 17,5

Ford Ka 11,0 16,0

Volkswagen Gol 12,0 12,5

A etapas envolvidas na construção das amostras podem ser vistas com

maior detalhamento no Apêndice III.

4.2  Utilização dos Sistemas Inteligentes

A partir dos dados de projeto e dos resultados das medições de intensidade

luminosa das amostras, realizaram-se então as sintonias dos sistemas de inferência

fuzzy utilizando o ANFIS e os treinamentos supervisionados de redes neurais do tipo

Perceptrons multicamadas. A escolha por redes do tipo Perceptrons se deveu ao

fato delas serem largamente utilizadas com sucesso em casos de aplicações

práticas em problemas que envolvem a aproximação funcional entre suas variáveis

de entradas/saídas (ENAB, 1994).

A FIGURA 4.1 mostra as variáveis envolvidas na sintonia e treinamento dos

sistemas inteligentes. Em tal figura pode-se visualizar a variação dos principais

parâmetros em relação ao diagrama contendo as 19 posições de medidas de

intensidade luminosa de lanternas traseiras (IVLT).
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Diagrama de distribuição de intensidade luminosa
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Número de colunas de LEDs ( NC ): 3; 4 e 5;

Distância entre colunas de LEDs ( DC ): 30,0 mm; 42,5 mm e 55,0 mm;

Número de linhas de LEDs ( NL ): 2; 3 e 4;

Distância entre linhas de LEDs ( DL ): 25,0 mm; 35,0 mm e 45,0 mm;

Intensidade luminosa do LED ( IV ): 4000 mcd; 5000 mcd e 6000 mcd.

Variação dos principais parâmetros

Construção das amostras

Medição da intensidade luminosa

FIGURA 4.1 - Variáveis envolvidas no treinamento e sintonia dos sistemas

inteligentes.
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Para a implementação dos sistemas de inferência fuzzy e das redes neurais

do tipo Perceptrons multicamadas, utilizou-se o toolbox do software

Matlab®/Simulink, versão 5.3, sendo utilizados como conjunto de treinamento cerca

de 90% das amostras, as quais foram selecionadas de forma aleatória. Embora

tenha sido utilizado o Matlab®/Simulink, todo o programa pode ser facilmente

traduzido para outras linguagens de programação, conforme a necessidade.

4.3  Utilização do ANFIS para Sintonizar os Sistemas Fuzzy

Inicialmente, conforme descrito anteriormente, realizou-se a sintonia dos

sistemas de inferência fuzzy utilizando o método ANFIS. O dados de treinamento

são os mesmos que serão também utilizados pelas redes neurais artificiais.

Desta forma, foi então realizada uma variação dos parâmetros por meio do

ANFIS, alterando-se o número de funções de pertinência para cada entrada, o tipo

de função de pertinência e o tipo de treinamento.

Portanto, foram realizadas as seguintes variações de parâmetros durante a

fase de treinamento:

�  Número de funções de pertinência: 3,4,5.

�  Tipo de função de pertinência: triangular (“trimf”), trapezoidal (“trapmf”) e

gaussiana (“gaussmf).

�  Treinamento: backpropagation (“backprop”) e híbrido (“hybrid”).

Visando a obtenção do melhor desempenho, o parâmetro associado à

tolerância do erro no ANFIS (Apêndice IV) foi fixado em zero e o número máximo de

épocas de treinamento foi fixado em 5. Por intermédio de alguns ensaios notou-se

que aumentando o número de épocas de treinamento a minimização do erro
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quadrático médio ficava muito pequena frente ao custo computacional (tempo de

treinamento). A FIGURA 4.2 ilustra essa situação relacionada ao comportamento do

erro de treinamento (erro quadrático médio), durante a etapa de treinamento

realizado pelo ANFIS, para sintonizar um sistema fuzzy para a posição (5oL, 0oV) do

diagrama de distribuição de intensidade luminosa.
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FIGURA 4.2 - Erro de treinamento para a posição  (5oL, 0oV).

O treinamento que gerou a  FIGURA 4.2 ajustou o sistema fuzzy da seguinte

forma:

 �  Número de funções de pertinência: 3 para cada entrada.

�  Tipo de função de pertinência: gaussiana (“gaussmf”).

� Treinamento: híbrido (“hybrid”).
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Já a FIGURA 4.3 mostra o resultado da aproximação realizada, durante o

treinamento feito pelo ANFIS, para sintonizar o sistema fuzzy referente à posição

(5oR, 0oV).
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FIGURA 4.3 - Resultado do treinamento realizado pelo ANFIS referente à

posição (5oR, 0oV).

O treinamento que gerou a FIGURA 4.3 também foi do tipo híbrido (“hybrid”)

e todas as funções de pertinência foram do tipo gaussiana (“gaussmf”), sendo

utilizado 3 funções para a variável lingüística “Número de  colunas”, 4 funções para

variável lingüística “Distância entre de colunas”, 3 funções para a variável lingüística

“Número de linhas”, 3 funções para a variável lingüística “Distância entre linhas” e 3

funções para variável lingüística “Intensidade luminosa do LED”.
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Analisando a FIGURA 4.3 percebe-se que o ANFIS fez uma boa

aproximação em relação aos dados de treinamento, sendo que nesse caso obteve-

se um erro quadrático médio de 0,0058%.

Já a FIGURA 4.4 ilustra uma comparação entre os valores obtidos dos

testes experimentais (medição de intensidade luminosa) e os valores estimados pelo

sistema fuzzy sintonizado pelo ANFIS utilizando agora os dados de validação. O

sistema fuzzy sintonizado pelo ANFIS é o mesmo que gerou a FIGURA 4.3.
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FIGURA 4.4 - Resultado da validação do sistema fuzzy sintonizado pelo ANFIS referente à

posição (5oR, 0oV).

Os valores de intensidade luminosa plotados na FIGURA 4.4 apresentam um

erro relativo médio de 4,9% com um desvio padrão de 2,7%.

A TABELA 4.2 mostra valores de erros relativos médios obtidos para

algumas variações possíveis do número de funções de pertinência para cada
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variável lingüística. O sistema fuzzy sintonizado pelo ANFIS é o mesmo que gerou a

FIGURA 4.3 e 4.4, portanto utiliza a função de pertinência do tipo gaussiana

(“gaussmf”) para cada entrada, treinamento do tipo híbrido (“hybrid”) e refere-se a

posição (5oR, 0oV).

TABELA 4.2 - Valores de erros relativos médios obtidos para algumas variações possíveis

do número de funções de pertinência das variáveis lingüísticas.

Número de funções de pertinência por variável lingüística
Erro

NC DC NL DL IV
Relativo
médio

(%)

3 3 2 2 2 11,16

3 3 3 3 2 13,62

3 3 4 2 2 11,16

3 3 3 3 2 14,04

3 3 3 3 3 5,08

3 3 3 3 4 5,08

3 3 3 3 5 5,18

3 3 3 4 3 5,36

3 3 3 4 4 6,16

3 3 3 4 5 6,16

3 3 3 5 3 5,98

3 3 3 5 4 6,16

3 3 3 5 5 6,16

3 3 4 3 3 5,32

3 3 4 3 4 6,34

3 3 4 3 5 6,34

3 3 4 4 3 5,98

3 3 4 4 4 6,04

3 3 4 4 5 6,04

3 3 4 5 3 5,98

3 3 4 5 4 6,42
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3 3 4 5 5 12,14

3 3 5 3 3 6,42

3 3 5 3 4 6,34

3 3 5 3 5 6,34

3 3 5 4 3 6,34

3 3 5 4 4 6,42

3 3 5 4 5 12,14

3 3 5 5 3 5,98

3 3 5 5 4 12,14

3 3 5 5 5 15,38

3 4 3 3 3 4,91

3 4 3 3 4 5,08

3 4 3 4 4 6,34

3 4 4 3 3 6,42

3 4 4 4 3 8,78

3 4 4 4 4 13,12

4 4 4 4 3 13,36

4 4 4 5 4 42,14

4 4 4 4 5 42,78

4 5 5 5 3 15,38

4 5 5 4 4 15,38

4 5 5 5 5 46,72

5 4 4 4 3 56,04

5 4 4 5 4 15,38

5 4 4 4 5 48,02

5 5 5 5 3 47,96

5 5 5 4 4 52,36

5 5 5 5 5 63,12

Durante a sintonização dos sistemas fuzzy, notou-se que a maior parte dos

sistemas apresentou bons resultados com três funções de pertinência, do tipo

gaussiana, para cada variável lingüística.
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A FIGURA  4.5 mostra as funções de pertinência ajustadas pelo ANFIS para

a variável lingüística “Número de colunas” referente à posição (20oL, 5oU).
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FIGURA 4.5 - Funções de pertinência ajustadas para a variável lingüística “Número de

colunas” referente à posição (20oL, 5oU).

Observando-se FIGURA 4.5 nota-se o comportamento das funções de

pertinência em relação ao universo de discurso variando de 3 a 5 colunas.

Para a variável lingüística “Distância entre colunas” o ANFIS ajustou as

funções de pertinência vistas na FIGURA 4.6. Estas funções referem-se à posição

(20oL, 5oU).
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FIGURA 4.6 - Funções de pertinência ajustadas para a variável lingüística “Distância entre

colunas” referente à posição (20oL, 5oU).

Na FIGURA 4.6 nota-se a presença de 4 funções de pertinências, sendo que

o universo de discurso varia de 30 a 55 mm.

A FIGURA 4.7 mostra as funções de pertinência ajustadas para a variável

lingüística “Número de linhas”, referente à posição (20oL, 5oU).
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FIGURA 4.7 - Funções de pertinência ajustadas para a variável lingüística “Número de

linhas” referente à posição (20oL, 5oU).

O universo de discurso varia de 2 a 4 linhas para a variável lingüística da

FIGURA 4.7.

O ajuste das funções de pertinência para a variável lingüística “Distância

entre linhas”, referente à posição (20oL, 5oU), pode ser visto na FIGURA 4.8
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FIGURA 4.8 - Funções de pertinência ajustadas para a variável lingüística “Distância entre

linhas” referente à posição (20oL, 5oU).

Observando a FIGURA 4.8 nota-se o universo de discurso variando de 25 a

45 mm.

Por meio da FIGURA 4.9 pode-se visualizar as funções de pertinência

ajustadas para a variável lingüística “Intensidade luminosa do LED” considerando a

posição (20oL, 5oU).
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FIGURA 4.9 - Funções de pertinência ajustadas para a variável lingüística “Intensidade

luminosa do LED” referente à posição (20oL, 5oU).

Assim como ocorreu com a variável lingüística “Distância entre Colunas”,

nota-se na FIGURA 4.9 a presença de 4 funções de pertinência. O universo de

discurso varia de 4000 a 6000 mcd.

É possível também analisar a interpretação do ANFIS para o relacionamento

entre as variáveis lingüísticas do sistema em questão.

A variação da intensidade luminosa medida na posição (20oR, 5oD), em

função das variáveis lingüísticas “Distância entre Colunas” e “Número de Colunas”,

mapeada pelo ANFIS, pode ser vista na FIGURA 4.10.
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FIGURA 4.10 - Intensidade luminosa medida na posição (20oR, 5oD), em função das

variáveis lingüísticas  “Distância entre Colunas” e “Número de Colunas”.

Analisando a FIGURA 4.10, nota-se que a intensidade luminosa na posição

(20oR, 5oD) se eleva com o aumento do número de colunas e com o aumento da

distância entre colunas. Os maiores valores de intensidade luminosa (região

vermelha) são obtidos com o maior número de colunas (5) e com a maior distância

entre colunas (55,0 mm).

A FIGURA 4.11 mostra a variação da intensidade luminosa medida na

posição (10oL, 0oV), em função também das variáveis lingüísticas “Distância entre

Colunas” e “Número de Colunas”, mapeada pelo ANFIS.
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FIGURA 4.11 - Intensidade luminosa medida na posição (10oL, 0oV), em função das

variáveis lingüísticas “Distância entre Colunas” e “Número de Colunas”.

Observando-se a FIGURA 4.11 nota-se que a intensidade luminosa se eleva

com o aumento do número de colunas, porém apresenta tendências diferentes com

relação a variação da distância entre colunas. Os maiores valores de intensidade

luminosa (região vermelha) são obtidos com o maior número de colunas (5) e com a

menor distância entre colunas (30,0 mm).

Novamente, torna-se também possível visualizar na FIGURA 4.12 o

mapeamento realizado pelo ANFIS, considerando a variação da intensidade

luminosa em função das variáveis lingüísticas “Distância entre Colunas” e “Número

de Colunas”; porém, dessa vez, usando a posição (0oH, 5oU).
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FIGURA 4.12 - Intensidade luminosa medida na posição (0oH, 5oU), em função das variáveis

lingüísticas “Distância entre Colunas” e “Número de Colunas”.

Analisando a FIGURA 4.12 percebe-se também que os maiores valores de

intensidade luminosa (região vermelha) são obtidos com o maior número de colunas

(5) e com a menor distância entre colunas (30,0 mm).

Desta forma, analisando-se as FIGURAS 4.10, 4.11 e 4.12 é possível se

constatar a complexidade presente no relacionamento entre as variáveis de entrada

e saída do processo, assim como visualizar a maneira em que o sistema fuzzy é

capaz de tratar tais informações.

Com a finalidade de se obter uma maior eficiência operacional na fase de

treinamento, utilizou-se então um sistema fuzzy para cada uma das 19 posições do

diagrama de distribuição de intensidade luminosa.

A TABELA 4.3 mostra o erro de validação dos 19 sistemas fuzzy

sintonizados para cada uma das posições do diagrama de distribuição de

intensidade luminosa.
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TABELA 4.3 - Número de funções de pertinência e erro relativo médio obtido para cada

sistema fuzzy.

Número de funções de pertinência por variável
lingüística Erro Desvio

Posição
NC DC NL DL IV

relativo
médio

(%)

padrão
(%)

(20oL, 5oU) 3 4 3 3 4 4,89 3,00

(20oL, 5oD) 3 3 3 3 4 4,77 3,20

(10oL, 5oU) 3 3 3 3 3 4,20 3,95

(10oL, 0oV) 3 3 3 3 3 4,19 3,53

(10oL, 5oD) 3 3 3 3 3 4,13 2,45

(5oL, 10oU) 3 3 3 3 4 4,59 2,10

(5oL, 0oV) 3 3 3 3 3 4,38 3,88

(5oL, 10oD) 3 4 3 3 3 4,66 2,27

(0oH, 5oU) 3 3 3 3 3 4,23 2,93

(0oH, 0oV) 3 3 3 3 3 4,02 4,86

(0oH, 5oD) 3 3 3 3 3 4,49 2,66

(5oR, 10oU) 3 4 3 3 4 5,00 2,91

(5oR, 0oV) 3 4 3 3 3 4,90 4,41

(5oR, 10oD) 3 3 3 3 3 4,85 2,42

(10oR, 5oU) 3 3 3 3 3 4,17 3,60

(10oR, 0oV) 3 3 3 3 3 4,30 3,30

(10oR, 5oD) 3 3 3 3 3 4,62 4,72

(20oR, 5oU) 3 4 3 3 4 4,69 2,93

(20oR, 5oD) 3 4 3 3 3 4,88 2,33
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Todos os sistemas fuzzy da TABELA 4.3 apresentaram melhor performance

(menor erro relativo médio) utilizando a função de pertinência do tipo gaussiana para

cada variável lingüística, sendo o treinamento do tipo híbrido (Apêndice IV).

4.4  Treinamento da Rede Perceptrons Multicamadas

Durante essa fase foi realizada uma variação dos parâmetros da rede,

alterando-se o número de camadas, o número de neurônios por camada, a função

de ativação de cada camada e o tipo de treinamento, a fim de se obter uma

topologia de rede que gerasse o menor erro relativo médio, e que garantisse que a

generalização fosse eficiente para a aplicação em questão. Os algoritmos de

treinamento utilizados foram o Levenberg-Marquardt (HAGAN e MENHAJ,1994) e o

Levenberg-Marquardt com regularização Bayesiana (FORESEE e HAGAN, 1997).

Portanto, foram realizadas as seguintes variações durante a fase de

treinamento:

�   Número de camadas: 2 e 3.

�   Número de neurônios por camada: 5, 10 e 15.

�   Função de ativação:  tangente hiperbólica (“tansig”) e logística (“logsig”).

� Treinamento: Levenberg-Marquardt (“trainlm”) e Levenberg-Marquardt

com regularização Bayesiana (“trainbr”).

Os resultados de treinamento foram validados utilizando o “método deixe um

de fora” (leave-one-out method). Esse método consiste em separar um padrão para

teste e efetuar o treinamento com o resto da base de dados até que todos os

padrões de treinamento, dos 90% inicialmente separados, sejam utilizados para

teste (HAYKIN, 1999). Esse método propicia um ótimo aproveitamento da base de
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dados, pois faz uma validação do treinamento sem utilizar os 10% dos dados

separados para a validação posterior do modelo neural.

Durante a fase de aprendizagem da rede os erros de treinamento e de

validação foram analisados e o treinamento foi interrompido quando o erro de

validação apresentou um crescimento (HECHT-NIELSEN, 1988).

De forma similar à estratégia de sintonização dos sistemas de inferência

fuzzy, gerou-se também aqui uma rede Perceptrons multicamadas para cada uma

das 19 posições do diagrama de distribuição de intensidade luminosa.

A TABELA 4.4 mostra os resultados obtidos de variações de topologias de

rede, por exemplo, para a posição (10oL, 5oU). Na referida tabela estão expostas

variações possíveis apenas usando a função de ativação do tipo tangente

hiperbólica (“tansig”) e treinamento do tipo Levenberg-Marquardt com regularização

Bayesiana (“trainbr”).

TABELA 4.4 - Variações na topologia da rede durante a fase de treinamento utilizando a

função de ativação do tipo tangente hiperbólica (“tansig”).

1a Camada 2a Camada 3a Camada Erro

No de
Neurônios

Função
ativação

No de
Neurônios

Função
ativação

No de
Neurônios

Função
ativação

Treinamento Relativo
médio

(%)

5 tansig 5 tansig 0 - trainbr 5,74

5 tansig 10 tansig 0 - trainbr 5,69

10 tansig 5 tansig 0 - trainbr 5,87

10 tansig 10 tansig 0 - trainbr 6,29

5 tansig 15 tansig 0 - trainbr 5,67

15 tansig 5 tansig 0 - trainbr 5,81

10 tansig 15 tansig 0 - trainbr 5,69
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15 tansig 10 tansig 0 - trainbr 6,07

15 tansig 15 tansig 0 - trainbr 5,86

5 tansig 5 tansig 5 tansig trainbr 5,23

5 tansig 5 tansig 10 tansig trainbr 5,35

5 tansig 5 tansig 15 tansig trainbr 5,62

5 tansig 10 tansig 5 tansig trainbr 5,95

5 tansig 10 tansig 10 tansig trainbr 6,55

5 tansig 10 tansig 15 tansig trainbr 5,95

10 tansig 5 tansig 5 tansig trainbr 6,68

10 tansig 5 tansig 10 tansig trainbr 5,62

10 tansig 5 tansig 15 tansig trainbr 5,91

10 tansig 10 tansig 5 tansig trainbr 5,63

10 tansig 10 tansig 10 tansig trainbr 5,94

10 tansig 10 tansig 15 tansig trainbr 6,29

5 tansig 15 tansig 5 tansig trainbr 5,76

5 tansig 15 tansig 10 tansig trainbr 6,14

5 tansig 15 tansig 15 tansig trainbr 5,64

15 tansig 5 tansig 5 tansig trainbr 5,75

15 tansig 5 tansig 10 tansig trainbr 5,89

15 tansig 5 tansig 15 tansig trainbr 6,22

10 tansig 15 tansig 5 tansig trainbr 5,95

10 tansig 15 tansig 10 tansig trainbr 6,57

10 tansig 15 tansig 15 tansig trainbr 7,24

15 tansig 10 tansig 5 tansig trainbr 6,02

15 tansig 10 tansig 10 tansig trainbr 5,65

15 tansig 10 tansig 15 tansig trainbr 6,12
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15 tansig 15 tansig 5 tansig trainbr 5,98

15 tansig 15 tansig 10 tansig trainbr 7,08

15 tansig 15 tansig 15 tansig trainbr 7,14

Analisando a TABELA 4.4 nota-se que o erro relativo médio se manteve

próximo de 6% para topologias com apenas 2 camadas. Os melhores resultados

foram gerados por topologias com três camadas e com baixo número de neurônios

por camada, sendo que o melhor resultado foi obtido com 5 neurônios na 1a camada,

5 neurônios na 2a camada e 5 neurônios na 3a camada, nesse caso; obteve-se o

erro relativo médio de 5,23%. Aumentando-se o número de neurônios por camada, o

erro relativo médio tende a ficar próximo ou acima de 6%.

A Tabela 4.5 mostra os resultados obtidos de variações de topologia de rede

também para a posição (10oL, 5oU); porém, nesse caso a função de ativação

utilizada foi do tipo logística (“logsig”).

TABELA 4.5 - Variações na topologia da rede durante a fase de treinamento utilizando a

função de ativação do tipo logística (“logsig”).

1a Camada 2a Camada 3a Camada Erro

No de
Neurônios

Função
ativação

No de
Neurônios

Função
ativação

No de
Neurônios

Função
ativação

Treinamento Relativo
médio

(%)

5 logsig 5 logsig 0 - trainbr 6,88

5 logsig 10 logsig 0 - trainbr 5,97

10 logsig 5 logsig 0 - trainbr 6,79

10 logsig 10 logsig 0 - trainbr 6,46

5 logsig 15 logsig 0 - trainbr 6,03

15 logsig 5 logsig 0 - trainbr 7,11
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10 logsig 15 logsig 0 - trainbr 6,68

15 logsig 10 logsig 0 - trainbr 7,03

15 logsig 15 logsig 0 - trainbr 7,14

5 logsig 5 logsig 5 logsig trainbr 5,55

5 logsig 5 logsig 10 logsig trainbr 5,43

5 logsig 5 logsig 15 logsig trainbr 5,98

5 logsig 10 logsig 5 logsig trainbr 6,02

5 logsig 10 logsig 10 logsig trainbr 6,17

5 logsig 10 logsig 15 logsig trainbr 7,88

10 logsig 5 logsig 5 logsig trainbr 6,51

10 logsig 5 logsig 10 logsig trainbr 6,22

10 logsig 5 logsig 15 logsig trainbr 5,89

10 logsig 10 logsig 5 logsig trainbr 5,63

10 logsig 10 logsig 10 logsig trainbr 6,04

10 logsig 10 logsig 15 logsig trainbr 6,78

5 logsig 15 logsig 5 logsig trainbr 5,92

5 logsig 15 logsig 10 logsig trainbr 7,37

5 logsig 15 logsig 15 logsig trainbr 6,25

15 logsig 5 logsig 5 logsig trainbr 6,57

15 logsig 5 logsig 10 logsig trainbr 6,25

15 logsig 5 logsig 15 logsig trainbr 5,93

10 logsig 15 logsig 5 logsig trainbr 6,32

10 logsig 15 logsig 10 logsig trainbr 6,35

10 logsig 15 logsig 15 logsig trainbr 7,07

15 logsig 10 logsig 5 logsig trainbr 6,47

15 logsig 10 logsig 10 logsig trainbr 7,08
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15 logsig 10 logsig 15 logsig trainbr 6,87

15 logsig 15 logsig 5 logsig trainbr 7,24

15 logsig 15 logsig 10 logsig trainbr 6,93

15 logsig 15 logsig 15 logsig trainbr 7,36

Analisando a TABELA 4.5 percebe-se que as topologias de rede com

apenas 2 camadas apresentaram o erro relativo médio variando entre 6,03% e

7,14%. Bons resultados foram também obtidos com 3 camadas de neurônios e com

um baixo número de neurônios por camada; nesse caso, o melhor resultado foi

obtido com 5 neurônios na 1a camada, 5 neurônios na 2a camada e 10 neurônios na

3a camada, sendo que tal topologia apresentou um erro relativo médio de  5,43%.

Comparando a TABELA 4.4 com a TABELA 4.5, nota-se que no geral, as

topologias que utilizaram a função de ativação do tipo logística (“logsig”)

apresentaram um erro relativo médio maior do que as topologias que utilizaram a

função de ativação do tipo tangente hiperbólica (“tansig”).

Durante a fase de treinamento das redes para as 19 posições, foi também

possível perceber que as melhores performances foram obtidas utilizando o

treinamento do tipo Levenberg-Marquardt com regularização Bayesiana (“trainbr”) e

função de ativação do tipo tangente hiperbólica (“tansig”).

A TABELA 4.6 mostra as melhores topologias obtidas para as 19 posições e

seus respectivos erros relativos médios considerando toda a etapa de treinamento

das redes neurais artificiais.



Capítulo 4. Estimação de Valores de Intensidade Luminosa Utilizando Sistemas Inteligentes 87

TABELA 4.6 -Topologias obtidas para as 19 posições, durante a fase de treinamento.

1a Camada 2a Camada 3a Camada Erro Desvio

Posição No de
Neurôn.

Função
ativação

No de
Neurôn.

Função
ativação

No de
Neurôn.

Função
ativação

Treina-
mento

relativo
médio

(%)

padrão
(%)

(20oL, 5oU) 5 tansig 5 tansig 10 tansig trainbr 6,32 5,67

(20oL, 5oD) 5 tansig 5 tansig 5 tansig trainbr 6,14 5,34

(10oL, 5oU) 5 tansig 5 tansig 5 tansig trainbr 5,23 3,88

(10oL, 0oV) 5 tansig 5 tansig 5 tansig trainbr 5,44 4,44

(10oL, 5oD) 5 tansig 5 tansig 5 tansig trainbr 5,12 3,84

(5oL, 10oU) 5 tansig 5 tansig 10 tansig trainbr 5,95 4,39

(5oL, 0oV) 5 tansig 5 tansig 5 tansig trainbr 5,38 3,35

(5oL, 10oD) 5 tansig 5 tansig 10 tansig trainbr 6,21 5,97

(0oH, 5oU) 5 tansig 5 tansig 5 tansig trainbr 5,17 5,55

(0oH, 0oV) 5 tansig 5 tansig 5 tansig trainbr 4,94 6,03

(0oH, 5oD) 5 tansig 5 tansig 5 tansig trainbr 5,35 3,92

(5oR, 10oU) 5 tansig 5 tansig 10 tansig trainbr 6,36 4,81

(5oR, 0oV) 5 tansig 5 tansig 5 tansig trainbr 5,48 3,98

(5oR, 10oD) 5 tansig 5 tansig 10 tansig trainbr 6,14 3,73

(10oR, 5oU) 5 tansig 5 tansig 5 tansig trainbr 5,46 5,15

(10oR, 0oV) 5 tansig 5 tansig 5 tansig trainbr 5,38 3,67

(10oR, 5oD) 5 tansig 5 tansig 5 tansig trainbr 5,88 5,35

(20oR, 5oU) 5 tansig 5 tansig 10 tansig trainbr 5,94 4,34

(20oR, 5oD) 5 tansig 5 tansig 10 tansig trainbr 6,11 4,11

  Após o treinamento, tornou-se possível estimar então a intensidade

luminosa total produzida pela lanterna traseira nas diferentes posições.
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4.5  Comparação Entre as Abordagens Inteligentes Propostas

A TABELA 4.7 mostra uma comparação entre os valores de intensidade

luminosa (IVLT) obtidos por testes experimentais (TE) em relação àqueles estimados

pelos sistemas de inferência fuzzy (SF), pelas redes neurais artificiais (RNA) e pelo

método do inverso do quadrado da distância (IQD), considerando a posição (10oR,

5oD).

As amostras não utilizadas no treinamento foram: 14, 20, 31, 41, 51, 61, 72,

83, 95, 104, 115, 126, 137, 147, 164, 176, 186, 196, 210, 219 e 229.

A coluna “Erro(%)” fornece o erro relativo entre os valores obtidos pelos

ensaios experimentais e aqueles computados pelos respectivos sistemas

inteligentes.

TABELA 4.7 - Comparação entre os valores de intensidade luminosa obtidos por testes

experimentais, inverso do quadrado da distância e estimados pelos sistemas inteligentes

para a posição (10oR, 5oD).

Posição fixa em (10oR, 5oD)

Amostra TE (cd) SF (cd) Erro (%) RNA(cd) Erro (%) IQD(cd) Erro (%)

14 16,4 15,6762 4,4134 12,8713 21,5165 25,8438 57,5841

20 8,4 8,4356 0,4238 8,9604 6,6714 13,2547 57,7940

31 9,1 9,1086 0,0945 9,3220 2,4396 14,5248 59,6132

41 13,5 12,1027 10,3504 11,4386 15,2696 19,5874 45,0919

51 15,6 16,4405 5,3878 15,2245 2,4071 24,8547 59,3250

61 12,9 13,1188 1,6961 12,4255 3,6783 18,9875 47,1899

72 19,6 20,7576 5,9061 22,4527 14,5546 31,2548 59,4633
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83 10,4 10,4875 0,8413 10,2442 1,4981 16,0251 54,0875

95 11,1 11,4858 3,4757 11,0294 0,6360 16,9854 53,0216

104 14,8 15,7889 6,6818 14,5925 1,4020 20,4174 37,9554

115 16,2 16,5407 2,1031 16,6170 2,5741 23,8957 47,5043

126 22,0 22,4956 2,2527 22,6963 3,1650 32,5428 47,9218

137 10,5 11,1808 6,4838 10,6916 1,8248 15,3219 45,9229

147 13,5 14,3776 6,5007 13,9246 3,1452 21,3657 58,2644

164 13,8 11,8582 14,0710 12,7442 7,6507 20,4781 48,3920

176 23,7 23,3482 1,4844 22,9940 2,9789 33,9857 43,3996

186 27,8 25,6835 7,6133 26,2342 5,6324 37,5684 35,1381

196 28,1 27,0956 3,5744 27,8040 1,0534 35,2547 25,4616

210 11,6 11,1031 4,2836 10,9358 5,7259 18,5427 59,8509

219 17,0 17,9476 5,5741 19,0673 12,1606 24,5573 44,4547

229 22,3 21,1123 5,3260 21,1773 5,0345 33,2587 49,1422

Erro relativo
médio

4,7% Erro relativo
médio

5,8% Erro relativo
médio

49,4%

Desvio
padrão

3,4% Desvio
padrão

5,6% Desvio
padrão

9,2%

Já a TABELA 4.8 mostra uma comparação entre valores estimados pelos

sistemas inteligentes, pelo método do inverso do quadrado da distância (IQD)  e

advindos do sistema real para uma outra situação, nesse caso, considerando a

posição (5oR, 10oD) e também todas as amostras que não participaram do

treinamento.

As amostras não utilizadas no treinamento foram as mesmas do caso anterior,

ou seja: 14, 20, 31, 41, 51, 61, 72, 83, 95, 104, 115, 126, 137, 147, 164, 176, 186,

196, 210, 219 e 229.
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TABELA 4.8 - Comparação entre os valores de intensidade luminosa obtidos por testes

experimentais, inverso do quadrado da distância e estimados pelos sistemas inteligentes

para a posição (5oR, 10oD).

Posição fixa em (5oR, 10oD)

Amostra TE (cd) SF (cd) Erro (%) RNA(cd) Erro (%) IQD(cd) Erro (%)

14 17,6 16,0266 8,9398 15,4720 12,0909 25,8438 46,8398

20 9,7 9,0233 6,9763 9,1342 5,8330 13,2547 36,6464

31 9,2 9,7777 6,2793 10,4394 13,4717 14,5248 57,8783

41 13,0 13,6969 5,3608 13,7682 5,9092 19,5874 50,6723

51 18,4 17,9687 2,3440 18,6655 1,4429 24,8547 35,0799

61 13,9 14,1770 1,9928 16,3827 17,8612 18,9875 36,6007

72 23,0 23,8441 3,6700 24,5886 6,9070 31,2548 35,8904

83 11,2 10,2922 8,1054 10,4242 6,9268 16,0251 43,0813

95 17,4 16,7907 3,5017 17,2578 0,8172 16,9854 2,3828

104 17,2 17,6289 2,4936 17,9484 4,3512 20,4174 18,7058

115 16,8 16,7269 0,4351 16,6553 0,8613 23,8957 42,2363

126 28,5 29,6884 4,1698 29,9054 4,9312 32,5428 14,1853

137 12,0 11,1789 6,8425 11,1548 7,0433 15,3219 27,6825

147 15,9 15,6069 1,8434 15,5344 2,2994 21,3657 34,3755

164 16,6 18,0457 8,7090 17,7441 6,8922 20,4781 23,3620

176 27,4 26,6782 2,6343 27,0652 1,2219 33,9857 24,0354

186 24,8 22,4498 9,4766 22,5541 9,0560 37,5684 51,4855

196 31,0 29,5886 4,5529 29,1199 6,0648 35,2547 13,7248

210 19,1 17,9737 5,8969 18,6623 2,2916 18,5427 2,9178

219 17,2 16,7996 2,3279 18,0401 4,8843 24,5573 42,7750

229 21,7 23,0362 6,1576 23,0968 6,4369 33,2587 53,2659

Erro relativo
médio

4,9% Erro relativo
médio

6,1% Erro relativo
médio

33,0%

Desvio 2,7% Desvio 4,3% Desvio 16,1%
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padrão padrão padrão

Uma outra comparação foi realizada entre os valores de intensidade luminosa

(IVLT) obtidos por testes experimentais (TE) com aqueles resultados estimados pelos

sistemas de inferência fuzzy (SF) e pelas redes neurais artificiais (RNA). Nessa nova

comparação os sistemas inteligentes foram utilizados para estimar os valores de

intensidade luminosa nas 19 posições de uma determinada amostra que não foi

utilizada no treinamento. A amostra em questão é a de número 95 (Apêndice III) e

possui a seguinte configuração:

�  Número de colunas de LEDs ( NC ): 4.

�  Distância entre colunas de LEDs ( DC ): 42,5 mm.

�  Número de linhas de LEDs ( NL ): 3.

�  Distância entre linhas de LEDs ( DL ): 25,0 mm.

�  Intensidade luminosa do LED ( IV ): 5000 mcd.

A FIGURA 4.13 mostra os valores de intensidade luminosa estimados pelas

redes neurais (RNA) e os valores obtidos nos testes experimentais (TE) para a

amostra 95.
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FIGURA 4.13 - Comparação entre os valores obtidos no teste experimental (TE) e

estimados pela rede neural artificial (RNA) para a amostra 95.

Calculando o erro relativo médio para os valores de intensidade luminosa

expostos na FIGURA 4.13, obtém-se 6,0% com um desvio padrão de 3,1%.

Já a FIGURA 4.14 mostra os valores de intensidade luminosa computados

pelos sistemas fuzzy (SF) e os valores obtidos nos testes experimentais (TE) para a

amostra 95.

Neste novo caso, o erro relativo médio para valores de intensidade luminosa

é de 5,0% com um desvio padrão de 2,9%.
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FIGURA 4.14 - Comparação entre os valores obtidos no teste experimental (TE) e

estimados pelo sistema fuzzy (SF) para a amostra 95.

A seguir é realizada a comparação direta entre valores de intensidade

luminosa obtidos por testes experimentais (TE) e aqueles estimados pelos sistemas

inteligentes, utilizando-se para tanto conjuntos de amostras que apresentam

exatamente as mesmas dimensões físicas; porém, com LEDs de diferentes valores

de intensidade luminosa. Para esta situação, tem-se:

�  Número de colunas de LEDs ( NC ): 4.

�  Distância entre colunas de LEDs ( DC ): 42,5 mm.

�  Número de linhas de LEDs ( NL ): 3.

�  Distância entre linhas de LEDs ( DL ): 25,0 mm.

A posição foi fixada em (5ºR, 10ºU). Portanto, as amostras não utilizadas no

treinamento e que foram aleatoriamente selecionadas são as de número 14, 95 e

176. Esta comparação pode ser vista graficamente por intermédio da FIGURA 4.15.



              Capítulo 4. Estimação de Valores de Intensidade Luminosa Utilizando Sistemas Inteligentes94

0

5

10

15

20

25

30

35

4000 5000 6000

SF
TE
RNA

Intensidade luminosa do LED (mcd)

In
te

ns
id

ad
e 

lu
m

in
os

a 
na

 p
os

iç
ão

(5
o R

, 1
0o U

) 
(c

d)

FIGURA 4.15 - Comparação entre os valores de intensidade luminosa obtidos no teste

experimental (TE) e estimados pelos sistemas inteligentes para a posição (5ºR, 10ºU).

A partir da FIGURA 4.15, observa-se que os sistemas inteligentes

apresentaram bons resultados, sendo que o sistema fuzzy apresentou os melhores

resultados. Os erros relativos médios para ambos os sistemas foram os seguintes:

�  LEDs com intensidade luminosa de 4000 mcd: 6,0% usando redes

neurais e 3,0% usando sistemas fuzzy.

�  LEDs com intensidade luminosa de 5000 mcd: 7,1% usando redes

neurais e 0% usando sistemas fuzzy.

�  LEDs com intensidade luminosa de 6000 mcd: 5,2% usando redes

neurais e 3,0% usando sistemas fuzzy.

 Na FIGURA 4.16 se podem visualizar os valores estimados de intensidade

luminosa de amostras (IVLT) com os mesmos parâmetros das amostras que serviram

de fonte para o gráfico da FIGURA 4.15; porém, com a posição fixa em (10ºL, 5ºD).
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FIGURA 4.16 -  Comparação entre os valores de intensidade luminosa obtidos no teste

experimental (TE) e estimados pelos sistemas inteligentes para a posição (10ºL, 5ºD).

 Neste caso, os erros relativos médios calculados foram:

�  LEDs com intensidade luminosa de 4000 mcd: 10,6% usando redes

neurais e 3,1% usando sistemas fuzzy.

�  LEDs com intensidade luminosa de 5000 mcd: 7,2% usando redes

neurais e 6,7% usando sistemas fuzzy.

�  LEDs com intensidade luminosa de 6000 mcd: 8,3% usando redes

neurais e 3,2% usando sistemas fuzzy.

Portanto, de maneira geral, embora as redes neurais forneçam bons

resultados na estimação de valores de intensidade luminosa de lanternas traseiras,

os sistemas fuzzy conseguem gerar resultados melhores.

Desta forma, justifica-se então o emprego de sistemas de inferência fuzzy

para realizar o mapeamento de sistemas de emissão de luz em laternas traseiras.
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Os mesmos apresentaram uma boa performance, nesse tipo de aplicação, quando

comparados às redes neurais artificiais.

4.6 Comparação de Resultados Entre Estratégias Inteligentes

Aplicadas em Brake Lights

Com a finalidade de se demonstrar as vantagens de utilização dos sistemas

fuzzy com relação às redes neurais artificias, quando ambos são aplicados

especificamente nesse tipo de problema, tem-se a seguir os principais resultados

que ambos os sistemas inteligentes apresentaram para uma aplicação em brake

lights automotivos.

Os resultados referentes à aplicação de brake lights expostos nessa seção

foram obtidos em Ortega (2002). Naquele trabalho utilizaram-se LEDs convencionais

para a montagem das amostras. Portanto, a base de dados utilizada no referido

trabalho será novamente usada para efeitos de comparação entre a abordagem

neural e abordagem fuzzy.

O brake light pode ser considerado como sendo um subcaso de lanternas

traseiras. Em função de seu aspecto construtivo, o brake light apresenta uma única

linha de LEDs dispostos de forma retilínea. Desta maneira, o mesmo pode ser

analisado como sendo uma lanterna traseira composta por uma linha e várias

colunas.

Portanto, os principais parâmetros que podem ser usados em projetos de

brake lights são: a intensidade luminosa ( IV ) do LED, o número de colunas de LEDs

( NC ) e a distância entre colunas de LEDs ( DC ).
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A TABELA 4.9 mostra uma comparação entre os valores de intensidade

luminosa de brake lights obtidos por testes experimentais (TE) em relação àqueles

estimados pelos sistemas de inferência fuzzy (SF) e pelas redes neurais artificiais

(RNA).

TABELA 4.9 - Comparação entre os valores de intensidade luminosa de brake lights

obtidos por testes experimentais e estimados pelos sistemas inteligentes para a posição

(5oR, 0oV).

Posição fixa em (5oR, 0oV)

TE (cd) SF (cd) Erro (%) RNA(cd) Erro (%)

5,0 5,1 2,0 6,9 2,0

9,0 8,7 3,3 8,6 4,4

18,9 18,1 4,2 18,4 2,6

6,2 5,9 4,8 6,7 8,1

9,7 10,0 3,1 10,0 3,1

21,2 22,1 4,2 21,1 0,5

7,4 6,9 6,8 7,9 6,8

16,3 16,2 0,6 15,9 2,5

24,1 23,8 1,2 24,0 0,4

4,4 4,3 2,3 4,7 6,8

14,3 14,1 1,4 13,8 3,5

4,9 5,0 2,0 4,5 8,2

16,6 16,9 1,8 16,5 0,6

5,8 5,4 6,9 6,0 3,4

18,2 17,9 1,6 18,0 1,1

2,1 2,1 0,0 2,2 4,8

10,7 10,2 4,7 10,0 6,5
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7,1 7,3 2,8 6,9 2,8

17,3 16,9 2,3 17,2 0,6

8,2 8,7 6,1 8,8 7,3

Erro relativo
médio

3,1% Erro relativo
médio

3,8%

Desvio
padrão

2,1% Desvio
padrão

2,7%

A FIGURA 4.17 ilustra uma outra comparação entre os valores de intensidade

luminosa, em que os sistemas inteligentes foram utilizados para estimar os valores

de intensidade luminosa nas 18 posições para uma amostra de brake light que não

foi utilizada no treinamento. A amostra em questão tem a seguinte configuração:

�  Número de colunas de LEDs ( NC ): 10.

�  Distância entre colunas de LEDs ( DC ): 20,0 mm.

� Intensidade luminosa do LED ( IV ): 1000 mcd.

Portanto, na FIGURA 4.17, tem-se então o mapa de distribuição de

intensidade luminosa de um brake light com valores de intensidade luminosa

estimados pelos sistemas de inferência fuzzy (SF) em relação àqueles valores

obtidos nos testes experimentais (TE).
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 5oL 0oH  10oL

  5oU

  5oD

 0oV

   10oU

5oR 10oR

3,3 (TE)
 3,2 (SF)

6,3 (TE)
 6,2 (SF)

6,8 (TE)
 7,1 (SF)

5,5 (TE)
 5,9 (SF)

8,6 (TE)
 8,4 (SF)

10,7 (TE)
 10,8 (SF)

8,0 (TE)
 7,8 (SF)

15,1 (TE)
 15,8 (SF)

12,4 (TE)
 12,5 (SF)

11,0 (TE)
 10,5 (SF)

5,1 (TE)
 4,9 (SF)

3,6 (TE)
 3,8 (SF)

8,3 (TE)
 8,2 (SF)

10,7 (TE)
 11,4 (SF)

8,1 (TE)
 8,2 (SF)

2,2 (TE)
 2,1 (SF)

5,0 (TE)
 4,9 (SF)

5,0 (TE)
 5,1 (SF)

FIGURA 4.17 - Comparação entre os valores obtidos no teste experimental (TE) e

estimados pelo sistema fuzzy (SF) para a amostra de brake light.

Calculando o erro relativo médio para os valores de intensidade luminosa

expostos na FIGURA 4.17, obtém-se 3,3% com um desvio padrão de 2,0%.

Já a FIGURA 4.18 mostra o mapa de distribuição de intensidade luminosa

de brake lights com valores de intensidade luminosa computados pelas redes

neurais artificiais (RNA) comparados com os valores obtidos nos testes

experimentais (TE).

 5oL 0oH  10oL

  5oU

  5oD

 0oV

   10oU

5oR 10oR

3,3 (TE)
 3,4 (RNA)

6,3 (TE)
 6,4 (RNA)

6,8 (TE)
 7,0 (RNA)

5,5 (TE)
 5,4 (RNA)

8,6 (TE)
 8,2 (RNA)

10,7 (TE)
 9,8 (RNA)

8,0 (TE)
 8,0 (RNA)

15,1 (TE)
 14,5 (RNA)

12,4 (TE)
 12,9 (RNA)

11,0 (TE)
 10,5 (RNA)

5,1 (TE)
 5,2 (RNA)

3,6 (TE)
 3,7 (RNA)

8,3 (TE)
 8,8 (RNA)

10,7 (TE)
 10,0 (RNA)

8,1 (TE)
 8,2 (RNA)

2,2 (TE)
 2,3 (RNA)

5,0 (TE)
 5,5 (RNA)

5,0 (TE)
 4,9 (RNA)

FIGURA 4.18 - Comparação entre os valores obtidos no teste experimental (TE) e

estimados pela rede neural artificial (RNA) para a amostra de brake light.
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Neste caso, o erro relativo médio para os valores de intensidade luminosa foi

de 3,9% com um desvio padrão de 2,6%.

Considerando ainda todas as outras amostras de brake lights que não

participaram do treinamento, constatou-se que os sistemas de inferência fuzzy

sempre forneceram os melhores resultados.

Com base em tais resultados, observa-se então também o comportamento

satisfatório dos sistemas de inferência fuzzy quando aplicados no mapeamento de

sistemas luminosos de brake lights.


